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Assaig
TV3 a traïció
Víctor Alexandre
Proa. Barcelona, 2006

Òscar Montferrer

V íctor Alexandre és
un assagista com-
batiu que ha dotat
part de les seves

aportacions al debat públic
amb uns referents clars: la
Catalunya actual i l’establi-
ment dels fets que demos-
tren que la pàtria està malal-
ta, que ho està.

Després de Jo no sóc cata-
là, l’autor recull a TV3 a tra-
ïció un bon feix de fets que
demostren una realitat que
hauria de ser una evidència
però que encara no ha rebut
aquesta qualificació de ma-
nera unànime, potser a
causa de la bona fe dels tele-
espectadors, potser a causa
del fet que és molt dur haver
d’admetre els defalliments
dels mites.

Alexandreinclou en aquest as-
saig una gran quantitat de
mostres d’espanyolisme pro-
vinents dels informatius di-
aris de TV3, els Telenotícies,
els famosos TN. N’inclou
tants que no deixa lloc per al
dubte i, per tant, constata
–certifica?– una realitat que
ja fa temps que es comenta
en termes que se situen molt
lluny de la lloança. Sí, és cert,
els informatius diaris de Te-
levisiódeCatalunya(TVC), la
televisió nacional de Catalu-
nya, no fan honor a l’essència
de l’emissora que els empara.
Això, però, no és cap novetat.

Si es té en compte que la
televisió pública catalana ja
va néixer subsidiària –el 3 si-
tuava el canal rere TVE-1 i
TVE-2 (els bascos ho van te-
nir molt més clar, des del

Crítica

punt de vista nacional: ETB-
1 i ETB-2)–, fins i tot hi po-
dria haver que trobés lògic
que el referent patriòtic de
bona part de les persones
que tenen a veure amb l’ela-
boració dels informatius
sigui aquesta Espanya mo-
derna i imprescindible que
és reivindicada cada dia per
l’esquerra cosmopolita, in-
ternacional i solidària –és a
dir, els nacionalistes espa-
nyols d’esquerres, que, com
va deixar escrit Josep Pla,
sónelqueméss’assemblaals
nacionalistes espanyols de
dretes.

Com que els fets són els
fets –i corroboren les per-
cepcions sobre la desnatura-
lització dels TN de TV3–, és
impossible no estar d’acord
en això amb Alexandre.
L’harmonia no apareix amb
tanta facilitat a l’hora dels
perquès. L’autor atribueix elNarrativa

Elegia
Philip Roth
La Magrana i Mondadori
Barcelona, 2006

David Castillo

La presència obsessi-
va de la mort tra-
vessa en diagonal
l’obra narrativa de

Philip Roth (Newark, 1933).
Si s’ha comentat sovint que
Roth és cíclic, caldrà insistir
que alguns temes han esde-
vingut clàssics, com les ma-
lalties coronàries i els fune-
rals d’alguns dels personat-
ges de les seves novel·les. A
la seva última obra, Elegia,
datada el 2006, parteix del
cementiri per introduir-nos
en un flash-back a la vida
del protagonista, un publi-
citari decadent, que s’en-
fronta a unes continuades i
complicades intervencions
quirúrgiques, que esdevin-
dran fatals.

Roth i la mort

El pes de l’evidència

Víctor Alexandre ha publicat un nou assaig. MARTA PÉREZ

El prolífic novel·lista nord-americà Philip Roth. NANCY CRAMPTON / AP

Junichirô Tanizaki. SP

Assaig
Elogi de l’ombra
Junichirô Tanizaki
Traducció d’Albert Nolla
Angle editorial
Barcelona/Manresa, 2006

Josep Maria Ripoll

Abans que res, cal elo-
giar una nova
col·lecció: El far, en

la qual Angle editorial
–cada vegada més empre-
nedora– ha començat a pu-
blicar clàssics de butxaca
traduïts al català, a uns
preus molt assequibles. Era
una iniciativa amb alguns

Des de l’ombra profunda

Roth va utilitzar una
trama semblant en una de les
novel·les més dures de la
sèrie de Zuckerman, Contra-
vida, que ha reeditat Seix
Barral, de la mateixa manera
que Mondadori ha recuperat
la seva primera novel·la ex-
tensa, Deudas y dolores, que
ja havia traduït Plaza als sei-
xanta . A Contravida ja ens
parlava de cateterismes car-
díacs i de canvis de vida. La
malaltia i la mort també van
protagonitzar Patrimonio.
Una historia verdadera, un
dels testimonis més entra-
nyables que he llegit, un tri-
but al seu pare, ple d’amor i
pietat, des d’una perspectiva
autobiogràfica estremidora.

L’elegia com a gènereens arriba
ara d’una manera explícita,
des del mateix títol. Roth ho fa
ara des d’una novel·la breu,
després de les seves obres
mestres dels últims deu anys,
entre les quals destaquen Pas-
toral americana, El teatro de
Sabbath i Operación Shylock,
tres de les novel·les impor-

tants del segle, que han situat
Roth com el referent ineludi-
ble de la novel·la contemporà-
nia, al costat dels gegants,
comelseumestreSaulBellow.

Elegia, com L’animal mo-
ribund, conformen l’apartat
de les nouvelles. Té tot el ta-
lent, però la narrativa és més
sincopada, s’allunya de la
grandesa del vessant més in-
trospectiu, quan Roth s’acos-
ta als clàssics russos. La crisi
de la família, el desconcert
absolut amb les seves dones i
la professió per davant de la
vida com una mena de salva-
ció apareixen en un retrat
més costumista, però també
dolorós. El conflicte amb el
germà triomfador –un altre
tema que l’escriptor ha so-
vintejat– i la relació amb els
pares hi són ben presents.
M’ha agradat la perspectiva
que el protagonista atorga a
les seves tres esposes, els er-
rors i la jerarquia de l’amor i
l’amistat que amb el temps
pot analitzar. Elegia és una
obra menor de Roth, però un
nou regal per als seus lectors.

–pocs– precedents més o
menys recents, però que
tornava a fer falta, i que
amb les Cartes d’amor
d’una monja portuguesa,
de Mariana Alcoforado,
sengles novel·les breus de
Henry James i Mark
Twain, els embogits poe-
mes narratius del cineasta
Tim Burton i el llibre que
ens ocupa, està tenint un
inici més que prometedor.

Pel que fa a aquest Elogi
de l’ombra, és un prestigi-
ós text del 1933 que, a di-
ferència dels seus com-
panys de col·lecció, no per-
tany al gènere narratiu
sinó a l’assagístic. El seu
autor, Junichirô Tanizaki

–novel·lista aficionat a
Poe, Oscar Wilde i els sim-
bolistes francesos–, hi
planteja amb subtilesa una
contraposició entre occi-
dentals i orientals fona-
mentada en el binomi
llum/ombra: allà on els pri-
mers il·luminem, els se-
gons prefereixen la pe-
nombra; entre altres coses,
perquè allà on nosaltres
implantem l’artifici de la
tècnica moderna, ells
adopten directament les
solucions naturals. Aques-
ta reflexió bàsica s’aplica a
camps com ara l’arquitec-
tura, els objectes i el tea-
tre, i presenta evidents
connotacions simbòliques.

Per exemple: allà on els
occidentals mostrem, els
orientals tendeixen a ocul-
tar; allà on ens entossudim
a remarcar allò que ja és

prou evident, ells preferei-
xen suggerir; els orientals
es conformen amb les coses
tal com són mentre que els
occidentals busquem sem-
pre millorar-les; i la tècnica
moderna –o la que ho era
l’any 1933– reprodueix
molt millor la nostra dicció
que la seva. Tot expressat
amb admirable senzillesa,
com quan es diu: “No és que
per principi no ens agradi
res que brilli, però sempre
ens han agradat més les
coses que tenen una ombra
profunda que les que tenen
una brillantor superficial”
(pàg. 28), afirmació que es
pot veure com una síntesi
de tot el llibre. També són

magnífiques les últimes lí-
nies, que relacionen, amb
molt poques paraules, tota
la resta del text amb una
postura estètica i gairebé
ètica enfront del fet literari.

Per si tot plegat fos poc, val a
dir que la traducció d’Albert
Nolla és excel·lent: no té
cap dels errors en què
cauen sovint molts dels
nostres traductors –en l’ús
dels pronoms febles, per
exemple–, suposa una de-
mostració constant de la
mateixa sobrietat que
l’autor defensa, i il·lumina,
doncs, sense estridències
aquesta meravella per assa-
borir en la penombra.

procés de desnacionalització
dels Telenotícies a una vo-
luntat espanyolitzadora que
troba el camp preparat en
uns periodistes que no com-
breguen amb les quatre bar-
res, perquè la que senten
com a bandera pròpia és la
rojigualda. Malauradament,
hi ha una altra interpretació
possible, tot i que és tan ter-
rorífica com la que defensa
Alexandre: en àmbits en què
se sap de què es parla, la
constatable espanyolització
dels informatius de la televi-
sió nacional de Catalunya
s’atribueix al fet que, als que
els elaboren, se’ls podria apli-
car allò de d’on no n’hi ha, no
en raja... I si el teletip de
l’agència espanyola de notí-
cies Efe diu que... I si els in-
formatius de la ràdio espa-
nyolista SER obren amb...
Un autèntic despropòsit, tot
plegat.


